16.12.2019 - REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS INFANTOJUVENIS - PAUTAS 2020
Presentes: Ana, Denise, Diego, Ingrid, Mari, Michele Asato, Michele Tijoe, Thaís.
1) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA COMISSÃO
Indicação de membros:
*Diego solicitará à secretaria de comissões o contato com presidentes de subseção para
indicação de membros
*Membros podem fazer indicação, enviando email para Diego e Thaís com nome, mini cv,
OABSP, celular e email
Núcleos temáticos:
*Acadêmico – Ana Torezan, Denise, Mariana, Michele Asato, Thaís
*Qualificação de conselheiros tutelares e conselheiros de direitos – Michelle Tijoe
*Socioeducativo – Ana Freitas, Mariana, Mayara
*Trabalho Infantil – Ingrid Sora
Posicionamentos da Comissão:
*Ana Torezan será responsável pela minuta inicial de posicionamentos, que serão
compartilhados com membros para ciência e após presidência da comissão será enviado
para aprovação da presidência da OAB
Reuniões:
*Sempre na última segunda do mês, às 19h, na sede da OABSP, próxima ao metrô Sé
*Próxima em 27 de janeiro
2) EVENTOS
Datas temáticas
*Maio: enfrentamento à violência sexual
*Junho: trabalho infantil
*Julho: aniversário do ECA

*Outubro: dia da menina
*Novembro: igualdade racial
Monografias:
*Propor concurso de monografia
Conferências regionais:
*Inclusão de palestras modelo
*Solicitar à secretaria de comissões o calendário prévio
*Audiência pública 30 anos do ECA
3) ACADÊMICO
ESASP:
*Pós graduação: definir público-alvo, verificar possibilidade de fazer módulos isolados,
substituir monografia por artigo
*Podcast: formato de entrevistas, feitos por Thaís
*Cursos de prática de curta duração:
*Concurso de monografia: verificar a possibilidade de realização
Curso para advogados conveniados sobre apuração de ato infracional
*Proposta da Comissão de Política Criminal
*Conversar com DPESP para verificar possibilidade de parceria
*Atualizar proposta
Curso preparatório advogados dativos
*Atualizar curso
Livros
*Livro do Marco Legal da Primeira Infância será publicado pela ESASP no primeiro
semestre de 2020
*Membros da Livro de 30 anos do ECA: artigos deverão ser enviados até 25 de fevereiro

4) OUTRAS INICIATIVAS
Cerca
*Arquivo público vai assumir acervo
*É preciso solucionar questão do prazo de sigilo (70 e 100 anos)
*Definir acesso ao acervo a finalidades de pesquisa
*Diego vai solicitar parecer sobre proteção de dados pessoais
*Denise vai tocar com Carmem o histórico do Cerca
Honorários advocatícios
*Agendar reunião com a comissão de assistência judiciária
*Revisar terminologia da tabela vigente
*Solicitar a outras comissões a tabela para comparativo
Proposta legislativa licença parental
*Ana irá apresentar texto para PL sobre o tema
*Michele está atualizando a justificativa do PL
*Com o texto pronto, iremos conversar para ver a estratégia para apresentação do texto

